
E
zaminõsítés többekköztazt is jelen-

ti, hogy az Apoee teljes mértékben

integrálja az Enfocus PitStop Pre-

flighting rendszerét saját szoftvermegol-

dásába. Mostantól minden Apogee-fel-

használó biztos lehet abban, hogy saját

Apogee-opciójától függetlenül a rendszer

minden fogadott PDF-adatot a legszigo-

rúbb követelményekszerint ellenõriz, és a

potenciálisan elõforduló adat- és kiadási

hibákat automatikusan kijavítja, ezáltal a

nyomdai szolgáltató idõt és anyagot taka-

rít meg. A rendszer felismeri a visszatérõ

hibákat is, melynek segítségével az adat-

szolgáltatók termelési work-flow-i is

optimalizálhatók.

GWG2015 specifikációra épül a Prefligh-

ting-profil, ami a tökéletes kiadási minõ-

séget biztosítja. A GWG2015 Prefligh-

ting-minõsítés a legkülönbözõbb nyom-

daipari felhasználásoknál garantálja az

adatok megfelelõ minõségét. A rendszer

az ISO PDF/X-4 szabvány elõírásait is

teljesíti, de emelletta legkülönbözõbb fel-

használási igényeket is figyelembe veszi.

A GWG2015 14 különbözõ felhasználói

variációt ellenõriz. Ezek közül a legis-

mertebb nyomdai folyamatok a CMYK-

és a spotszínek kezelése, tekercses és íves

nyomtatásnál. Természetesen figyelembe

veszi a folyóiratokkal és magazinokkal

szembeni követelmények kielégítését is.

Figyeli az RGB-színkezelést grafikai

adatok esetén. Aminõsítés260 különbözõ

teszt elvégzése után érhetõ el.

AGhent Workgroup 2002 júniusában ala-

kult azzal a céllal, hogy szabványosítsa a

folyamatokat a grafikai iparban. Az ala-

pítók európai és amerikai szervezetek és

gyártók. Közöttük megtalálható az angol

BPIF, a svájci CIP4, a holland CMBO,

a német ERA, a belga Febelgra, az angol

Fespa és az amerikaiEFTA. Agyártók kö-

zül csatlakozott az Adobe, az Agfa, a Cal-

las Software, a CHILI publish, a Dalim,

az EFI, az Enfocus, az Esko, a GMG, a

Heidelberg, a Hybrid Software, a Kodak,

az Océ, a Ricoh, a Quark, az Ultimate

Technographics és a Xerox IMPIKA.

BESZÁLLÍTÓK

163/2017 PRINT & PUBLISHING / PLAKATIV 47

Ghent Workgroup minõsítést
kapott az Agfa Apogee
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